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එච්.ජී. චන්දන ජයලත් එ. ස ෞඛ්ය, ස ෝෂණ හා සේශීය වෛදය අමාත්යාාංශය 

 

RTIC Appeal (පුේගලික ෛශසයන් විභාග කිරීම)/ 1167 /2019 (2019.07.30 දින පැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභො රැසවීතේ දී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන 

ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො 

අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

 භා ති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

සකාමිෂන්  භා  මාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  කිෂොලි පින්තටෝ යයවර්ධන  

සකාමිෂන්  භා  මාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

සකාමිෂන්  භා  මාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     එච්.ජී. චන්දන යයලත් 

සනාතිසි ලත්  ාර්ශෛය             -    නේකළ නිලධොරී, තසෞඛ්ෙ, තපෝෂණ හො තේශීය වවදෙ අමො ෙොංශය 

 

ස නීසිටීම   

අභියොචක   - එච්.ජී. චන්දන යයලත්  

තපොදු අධිකොරිය  - එසව. රත්නතසවකර, තයෙෂවඨ සහකොර තල්කේ 

 

ත ොරතුරු ඉල්ීම තගොනු කරන ලද දිනය 
 

2018.09.19 

ත ොරතුරු නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018.10.02 

නේ කළ නිලධරයො තව  අභියොචනය තයොමු කළ දිනය 
  

2018.10.16 

නේ කළ නිලධරයො තීරණය ලබො දුන් දිනය 
 

2018.10.19 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභොව 

තව  අභියොචනය තයොමුකළ දිනය 

2018.11.28 

 

අභියාචනයට  සුබිම් වූ කරුණු: 
 

අභියොචක විසින් 2018.09.19 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ීම මඟින් පහ  සඳහන් ත ොරතුරු ඉල්ලො සිටින ලදි. 
 
ශ්රී යයවර්ධනපර මහතරෝහල ඇගිලි සලකුණු ක්රියොත්මක කිරීම සේබන්ධව තසෞඛ්ෙ අමො ෙොංශතේ හදිසි 
වැටීේ ඒකකය විසින් සිදු කරන ලද පරීක්ෂණය හො සේබන්ධවයි. තපොදු අධිකොරිතේ අංක 
SJGH/AO/INQ/Nursing/2018 දරණ තගොනුතවන් ශ්රී යයවර්ධනපර මහතරෝහතල් සභොපතිතුමො තව  
යවන ලද 2 වන පරීක්ෂණ වොර් ොතේ පිටප ක් 
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ත ොරතුරු නිලධරයො 2018.04.10 දිනැති ලිපිතයන් අතේක්ි  ත ොරතුරු ඇතුළත් මුලික විමර්ශන 
තගොනුව අනුව විනය කටයුතු සිදු කිරීමට නිර්තේශ ී ඇති බැවින් එම කටයුතු ආරේභ වන ත ක් 

අභියොචකතේ ඉල්ීම ඉටු කිරීමට හැකියොවක් තනොමැති බව දන්වන ලදී. ඉන් අ ෘේතියට පත් අභියොචක 
2018.10.16 දිනැතිව නේකළ නිලධොරියොට අභියොචනයක් තයොමුකරන ලදි. නේකළ නිලධොරියො 
2018.10.19 දිනැතිව අභියොචනය ලද බව දැන්ූවද ඉන් අනතුරුව නියමි  කොලය තුළ කටයුතු කිරීමට 
අතපොතහොසත් ීම ම  අභියොචක විසින් 2018.11.28 දිනැතිව තකොමිෂන් සභොව තව  අභියොචනයක් 
තයොමුකරන ලදි.      

    

අභියාචනය  ලකා බලන අෛ ්ථාසේ දී උේගත් වූ කාරණා:  
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො තදපොර්ශවවයම පැමිණ ඇතිබව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටී. 

තපොදු අධිකොරිය විසින් කරුණු දක්වො සිටින ලේතේ අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු විනය 
පරීක්ෂණයක් සේබන්ධ ත ොරතුරු හො එය  වමත් පැවැත්තවන බැවින් එම ත ොරතුරු ලබ තනොදුන් බවයි. 

එි මූලික පරීක්ෂණ වොර් ොව 2018 සැේ ැේබර් මොසතේදී ශ්රී යයවරධනපර තරෝහලට යවො ඇත්තත් 

විධිමත් විනය පරීක්ෂණයක් පැවැත්ීම සඳහො බවට කරුණු දක්වන ලදි. එතසවම, අදොල මූලික පරීක්ෂණ 
වොර් ොතේ පිටප ක් අමො ෙොංශය සතුව පවතින බව සඳහන් කරන ලදි. ඒ අනුව ශ්රී යයවර්ධනපර තරෝහල 
විධිමත් විනය පරීක්ෂණයක් පවත්වො ඇත්නේ එි අදොළ ත ොරතුරු ලබොදිය හැකි බව දන්වන ලදි. 

මීට ප්රතිචොර තලස අභියොචක සඳහන් කර සිටින්තන් අදොළ තසවවකයින් තේ වනවිට තසවවතේ යළි පිිටුවො 
ඇති බැවින් අදොළ ත ොරතුරු ලබොදීතේ ගැටලුවක් පැන තනොනගින බවයි. 

නිසයෝගය: 

ඒ අනුව විධිමත් විනය පරීක්ෂණයක් ශ්රී යයවර්ධනපර තරෝහතලන් පවත්වො තිතේද තහෝ තනොතිතේද යන්න 
 හවුරු කරගනිමින් ඒ පිළිබඳව දැන්ීමට තපොදු අධිකොරියට මින් නිතයෝග කර සිටී. 
 
මීළඟ අභියොචනො විභොගය 2019.12.10 දින තප.ව. 11.30ට කල් බන ලදි. 
***** 

RTIC Appeal (පේගලික වශතයන් විභොග කිරීම)/ 1167 /2019 (2019.12.10 දින පැවති විධිමත් 

තකොමිෂන් සභො රැසවීතේ දී විභොග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද නිතයෝගය). 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ පනතත් 32(1) වගන්තිය ප්රකොරව කරන 

ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ තකොමිෂන් සභො රීතීන්ි (ගොසවතු හො 

අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය), රීති අංක 28 යටතත් පවත්වොතගන යනු ලබන කොර්යය පටිපොටිය.  

 

 භා ති:                                   මින්ද ගේමේපිල  

සකාමිෂන්  භා  මාජික: තයෙෂවඨ නීතීඥ  එසව. ජී. පංචිතහවවො  

සකාමිෂන්  භා  මාජික: විනිසුරු තරෝිණි වල්ගම  

 

අභියාචක   -     එච්.ජී. චන්දන යයලත් 

සනාතිසි ලත්  ාර්ශෛය             -    නේකළ නිලධොරී, තසෞඛ්ෙ, තපෝෂණ හො තේශීය වවදෙ අමො ෙොංශය 

 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවොසිකම පිළිබඳ  තකොමිෂන් සභොව ඉදිරිපිට දී ය 
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ස නීසිටීම   

අභියොචක   - එච්.ජී. චන්දන යයලත්  

තපොදු අධිකොරිය  - එසව. රත්නතසවකර, තයෙෂවඨ සහකොර තල්කේ 

 
 
අභියාචනය  ලකා බලන අෛ ්ථාසේ දී උේගත් වූ කාරණා:  
 
අභියොචනො විභොගය සඳහො අභියොචක පැමිණ නැති බව තකොමිෂන් සභොව විසින් නිරීක්ෂණය කර සිටී. 

තපොදු අධිකොරිය විසින් කරුණු දක්වො සිටින ලේතේ තපර අභියොචනො විභොගතේදී නිතයෝග කළ පරිදි 
අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු තේ වන විටත් අභියොචක තව  ලබො දී ඇති බවයි. එතසවම එතලස 
යැූ ත ොරතුරුවල පිටප ක් තකොමිෂන් සභොතේ අවධොනයටද තයොමු කරන ලදි. 

නිසයෝගය: 

ඒ අනුව අභියොචක විසින් ඉල්ලො ඇති ත ොරතුරු තේ වන විටත් තපොදු අධිකොරිය විසින් ලබො දීම ම  
අභියොචනය මින් අවසන් කරනු ලැතේ. 
 
තකොමිෂන් සභො රීතින්ි, රීති අංක 27 (ගොසවතු හො අභියොචනො කොර්යය පටිපොටිය, ගැසට් අංක 2004/66, 
2017.02.03)  ප්රකොරව තමම නිතයෝගය තදපොර්ශවය තව  සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ.  
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